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السقدمة:

ضسغ بخنامج "حػار الدياسات والحكع الخشيج" لسؤسدة "مفتاح" ،تعسل السؤسدة عمى متابعة التدامات دولة فمدصيغ تجاه تشفيح

اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة (سيجاو)،التي وقعت عمييا في األول مغ نيدان مغ العام  2014مغ دون أي

تحفظ عمى مػادىا ،وتال ذلظ تػقيعيا عام  2018عمى البخوتػكػل االختياري لالتفاقية الحي يخفع مدتػى التدام دولة فمدصيغ في
تصبيق بشػد االتفاقية ،وضسغ إشار التػصيات العامة ،وتػصيات لجشة اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة الخاصة
وتمدم الجولة بػضع آليات
بجولة فمدصيغ ،التي رفعتيا في مالحطاتيا الختامية عمى التقخيخ األولي لجولة فمدصيغ في أيمػل ُ ،2019
لتشفيح االتفاقية ،والػقػف أمام مدؤولياتيا في ضسان السداواة ،وعجم التسييد مغ مشطػر الشػع االجتساعي في دولة فمدصيغ ،والتقجم

بتقخيخ الستابعة في مشترف العام 2020؛ بشاء عميو ،ولمسداىسة في إشار عسل االئتالف الشدػي األىمي لتصبيق اتفاقية (سيجاو)

في دولة فمدصيغ تحت االحتالل ،والتعاون عمى إعجاد ورفع تقخيخ (الطل) السػازي لتقخيخ الستابعة السقجم مغ الحكػمة ،الحي ألدمت

دولة فمدصيغ نفديا بخفعو إلى المجشة السعشية باتفاقية (سيجاو) إلبخاز الخصػات والآليات التي اتخحتيا تجاه ضسان السداواة وتكافؤ

الفخص ،وتػفيخ البيئة القانػنية واالجتساعية السؤاتية لسذاركة الشداء في الحياة الدياسية والعامة.

وفي إشار العسل عمى اليجف العام الستعمق بالػقػف عمى آخخ السدتججات بذأن القػانيغ والدياسات واإلجخاءات الحكػمية التي تع
تبشييا مغ الحكػمة ،وتتعمق بالسذاركة الدياسية لمشداء في دولة فمدصيغ ،والسداىسة في تزسيغ البيانات والسعمػمات الستعمقة
بتصػر العسل أو التخاجع ضسغ السادة رقع ( )7مغ اتفاقية (سيجاو) في تقخيخ الطل الحي يخغب السجتسع السجني في رفعو إلى المجشة
الجولية السعشية باالتفاقية في جشيف ،فقج تع العسل عمى إعجاد تقخيخ متخرز حػل وضعية السخأة الفمدصيشية في الحياة الدياسية

ومخاكد صشع القخار ،باالستشاد إلى السادة رقع ( )7في اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة (سيجاو) ضسغ السشيجية
السبيشة أدناه.
السشهجية واإلطار الزمشي:

تع العسل باالستذارة والستابعة بذكل رئيذ مع مؤسدة "مفتاح" واالئتالف الشدػي األىمي لتصبيق اتفاقية (سيجاو) في دولة فمدصيغ
تحت االحتالل ،إضافة إلى عجد مغ األفخاد الشاشصيغ والسؤسدات الشدػية أو الحقػقية الفاعمة ،واستشج التقخيخ إلى السالحطات
الختامية بذأن السذاركة الدياسية لمسخأة الفمدصيشية ،التي رفعتيا المجشة السعشية باتفاقية (سيجاو) في جشيف عمى التقخيخ األولي لجولة
فمدصيغ في تسػز  ،2018إلى جانب التػصيات العامة الخاصة بالسذاركة الدياسية ،إذ تشاول اإلنجازات والتحجيات ،ورصج
التخاجع ،ورفع التػصيات الستعمقة بػضعية السخأة الفمدصيشية ضسغ السادة ( )7مغ اتفاقية (سيجاو) بفخوعيا (أ،ب،ج) التي تصمب مغ
الجول األشخاف اتخاذ التجابيخ السشاسبة لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة في الحياة الدياسية والعامة لمبمج ،وبػجو خاص تكفل لمسخأة،

عمى قجم السداواة مع الخجل ،حق الترػيت في االنتخابات واالستفتاءات ،والسذاركة في صياغة سياسة الحكػمة وتشفيحىا ،وفي

شغل السشاصب العامة ،والسذاركة في جسيع السشطسات والجسعيات غيخ الحكػمية التي تُعشى بالحياة العامة والدياسية في البمج.
أولا :مراجعة األدبيات الدابقة

في السخحمة األُولى تست مخاجعة األدبيات الدابقة لجسيع الػثائق والجراسات والبيانات ،بسا فييا الخصط الػششية ذات العالقة ،وتحميل
الػضع القائع مغ خالل األدبيات بذأن الخصػات ذات العالقة باتفاقية (سيجاو) والقخار األُمسي  ،1325التي تع العسل عمييا ،وتشفيح

السالحطات الختامية ذات العالقة والػاردة في تقخيخ المجشة السعشية باتفاقية (سيجاو) في جشيف ،وغيخىا مغ الجراسات والتقاريخ،

بحيث تع استعخاض أىع ما جاءت عميو األدبيات الدابقة ،واستشتاج أىع السحاور ،والتخكيد بذكل عسيق عمى أىع ما تع التػصل إليو

مغ دراسات وتػصيات سابقة معتسجة ومشذػرة.
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ثانيا :التهاصل وعقد لقاءات مع السؤسدات الحكهمية ومؤسدات السجتسع السدني ورصد اإلنجازات والتراجع

بعج االشالع والبحث ضسغ األدبيات التي تتشاول السػضػع األساسي لمعسل وفيع اإلشار العام ،تع التػاصل مع السؤسدات الحكػمية

ومؤسدات السجتسع السجني ،ورصج اإلنجازات والتخاجع ضسغ لقاءات فخدية (الزفة الغخبية ،بسا فييا القجس ،وقصاع غدة ،واألرض
السحتمة عام  ،)1948بحيث تع تشطيع لقاءات فخدية مع عجد مغ مسثمي/مسثالت السؤسدات أعزاء االئتالف ،إضافة إلى تشطيع

لقاءات فخدية مع مسثمي/مسثالت مؤسدات ضسغ االئتالف والسؤسدات الخسسية الحكػمية ،وكان عجد المقاءات بالسجسل  12لقاء،
تخكدت فييا االستفدارات عمى آليات العسل الدابقة ،والخصػات السشجدة ،والشقاط التي حرل فييا التخاجع ،ومقتخحات التصػيخ عمييا،
إلى جانب إ يجابيات العسل وسمبياتو ،والرعػبات التي واجيت العسل خالل الفتخة الدابقة ،والتػصيات الخاصة بيع ،والعسل عمى

تػثيق اإلنجازات التي بحلتيا السؤسدات ،ورصج التخاجع الحاصل ،خاصة خالل األعػام  2020-2018حػل السادة  7في االتفاقية
والفقخات في التقخيخ الختامي ذات العالقة.
ثالث ا :إعداد التقرير األولي

تع إعجاد التقخيخ األولي مغ خالل السشيجية التذاركية مع االئتالف الشدػي األىمي لتصبيق اتفاقية (سيجاو) في فمدصيغ ،الحي يعسل
السدػدة األُولى ونقاشيا مع االئتالف بعج مخحمة مخاجعة األدبيات والفيع
تحت مطمة االتحاد العام لمسخأة الفمدصيشية ،إذ سيتع عخض ُ
األولي لسدارات العسل ،وإدماج السالحطات الخاصة بأعزاء االئتالف ،وإعادة الرياغة بسا يتع االتفاق عميو.

رابع ا :عرض التقرير ومشاقذته بشدخته شبه الشهائية

يتع العسل عمى عخض خاص ،يتزسغ الشتائج التي تع التػصل إلييا مغ العسل التذاركي السؤسدي ،ومشاقذة التقخيخ مع االئتالف
الشدػي األىمي لتصبيق االتفاقية في فمدصيغ ضسغ جمدة تشطسيا "مفتاح" ،وأخح السالحطات الشيائية إلدماجيا في التقخيخ الشيائي.

خامد ا :صياغة التقرير الشهائي
تأتي أخي اخ مخحمة إعجاد التقخيخ الشيائي الحي يعكذ واقع السخأة الفمدصيشية حػل تشفيح السادة ( (7في اتفاقية (سيجاو) ،والفقخات ذات
العالقة والتي وردت في التقاريخ والسالحطات الختامية السقجمة لمجشة السعشية باالتفاقية (سيجاو) مغ مؤسدات السجتسع السجني
واالئتالفات الػششية ذات العالقة ،وبسا يتزسغ الدياق العام الحي تعيذو الشداء الفمدصيشيات ،والتحجيات ذات العالقة بسذاركتيغ
الدياسية ،بذكل يشدجع مع اليجف العام ،ويتزسغ التػصيات العامة عمى ضػء السعمػمات التي تع االشالع عمييا ومخفق بو

محاضخ المقاءات والجمدات ،وعخضو كشدخة نيائية عمى السؤسدات أعزاء االئتالف الشدػي لتصبيق االتفاقية في فمدصيغ ضسغ
جمدة نقاش خاصة.
مدخل:

وقعت دولة فمدصيغ رسسيا برفتيا الجولية السعمشة في العام  2012عمى اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة في
العام  ،2014والتدمت بحلظ بتقجيع تقخيخىا األول لمجشة االتفاقية ونقاشو في العام  ،2018وقج شمبت المجشة ،ضسغ تػصياتيا ،مغ

دولة فمدصيغ أن تُتبع تقخيخىا ىحا ،وبشاء عمى السدائل التي تست إثارتيا ،بتقخيخ متابعة يتشاول القزايا الخئيدية التي أُثيخت في
الشقاط األساسية لمتػصيات بعج عاميغ ،وقج رافق عسمية الستابعة لاللتدامات الستعمقة بالتقخيخ األول حخاك عمى صعيج الجولة
ومؤسدات السجتسع السجني ،أنتج التداما ججيجا ألقتو عمى عاتقيا دولة فمدصيغ بالتػقيع عمى البخوتػكػل اإلضافي السمحق باالتفاقية،

الحي يدسح بسداءلة ومتابعة أشسل لتصبيق االتفاقية عمى أرض الػاقع ،ويخفع مغ مدتػى التدام الجولة بتصبيق االتفاقية ،وترادف

مع ىحا االلتدام صعػد تيارات مغ داخل السجتسعُ ،معمشة رفزيا القاشع أو الستأرجح لالتفاقية والتػقيع عمييا مغ دون تحفطات،
وتسثل ىحا الخفس بإقامة فعاليات شعبية عمى نصاق واسع ،وبسذاركة مغ بعس الشقابييغ والدياسييغ ورجال العذائخ ،وتزاعفت
اليجسة لجى شخح مذخوع قانػن حساية األُسخة مغ العشف كأحج السخخجات الستػقعة مغ االلتدام باالتفاقية ،بحجة عجم اندجاميا مع
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الحجة التي تع التسدظ فييا مغ السياجسيغ،
العادات والتقاليج ،وبدبب الفيع الخاشئ لتعارض بعس السػاد مع الذخيعة اإلسالمية؛ ُ
وكحلظ التقريخ الخسسي في التػعية وتػضيح مالية االتفاقية عمى الرعيج العام.
ُيعج ىحا ما أجل أو أرجع األولػيات الخاصة بالشداء إلى الرفػف الستأخخة؛ بدبب ىحا الججل ،وبدبب عجم قصعية ردود السؤسدة
الخسسية أمام ىحه اليجسة فيسا يتعمق بسػقفيا البات والرخيح تجاه السداواة وااللتدام بسشطػمة حقػق الشداء بذكل عام ،التي تتسثل
في االلتدامات الشاتجة عغ اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة ،ىحا ما وضعشا أمام أىسية تقاشعات العسل السذتخك،

ووضعشا أمام أىسية التقييع العام لمسدؤوليات السمقاة عمى عاتق كل مغ الجولة والسؤسدات الشدػية ،بحيث ال يتع االكتفاء بعسل قصاع

مشيسا دون الآخخ عمى قزايا كالتػعية أو بشاء القجرات أو السداىسة في اإلصالح القانػني والتذخيعي ،وىحا ما سيتع التخكيد عميو
في ىحه الػرقة ضسغ التػصية الخاصة بالسادة  7مغ اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة (سيجاو) ،الستعمقة بالحقػق
الدياسية وتقاشعاتيا مع الق اخرات الجولية (مشيا قخار مجمذ األمغ  )1325والتػصيات العامة لمجشة االتفاقية.

ويأتي ىحا التقخيخ ضسغ فتخة زمشية حسمت الكثيخ مغ السدتججات الدياسية عمى الداحتيغ الفمدصيشية والعالسية ،تسثمت بالحقائق
التالية:
-

الػضع الدياسي الرعب عمى دولة فمدصيغ ،الحي يدتسخ فيو االنقدام ،وال تػجج مبادرات فعمية وجادة في مػضػع السرالحة ،بسا
يؤثخ عمى انعقاد االنتخابات الػششية الخئاسية والخاصة بالسجمذ التذخيعي ،بسا ُيعدز مغ الآليات القانػنية الثابتة لسشاقذة القػانيغ
وعخضيا ،وفتح نقاش ديسقخاشي واضح السعالع ومؤثخ في قزايا تتعمق بالقزايا العامة ،وعمى رأسيا السداواة والتدامات الجولة تجاه
قزايا حقػق اإلندان.

-

في الػقت ذاتو يػاجو الذعب الفمدصيشي ككل قزايا سياسية ميسة ،مثل" :صفقة القخن" السقتخحة مغ الػاليات الستحجة األمخيكية

كحل لمقزية الفمدصيشية ،وما انعكذ عمى األرض مغ مقتخحات ضسغ البخامج االنتخابية الخاصة باألحداب الدياسية اإلسخائيمية
الستعمقة بزع مداحات واسعة مغ الزفة الغخبية ،تُقجر بـ %30مغ مداحة الزفة الغخبية ،لديادة دولة االحتالل كدياسة أمخ واقع،

وما يتختب عمى ىحه الدياسات مغ تغييخ عمى الػاقع الحياتي اليػمي لمسػاششيغ الفمدصيشييغ ،الحي سيشعكذ بذكل مباشخ عمى حياة
الشداء الفمدصيشيات.
-

استيجاف قزية الالجئيغ الفمدصيشييغ ومحاوالت ترفيتيا؛ مغ خالل إضعاف وكالة غػث وتذغيل الالجئيغ الفمدصيشييغ الجولية
(أونخوا)  ،وتغييخ الحقائق السػجػدة عمى األرض ،سػاء بالتالعب بأعجاد الالجئيغ وفق إعادة تعخيف الالجئ ،أو تغييخ الػضع
الجيسغخافي بذخعشة االستيصان عمى األرض.

-

استسخار سياسات االحتالل في اقتحام السجن واالعتقاالت (مشح بجاية انتذار وباء "كػفيج ،"19 -استسخ االحتالل في اعتقال
السػاششيغ الفمدصيشييغ ،فقج اعتقمت قػات االحتالل ( )357فمدصيشيا/ة خالل شيخ آذار ،2020مغ بيشيع ( )48شفال ،وأربع نداء،

إلى جانب سياسات القتل السسشيج ،وسياسات اليجم والحخمان مغ الحقػق اإلندانية األساسية ،ومشيا الحقػق الرحية السختبصة
بالػقاية مغ الفيخوس في كافة السشاشق الفمدصيشية السحتمة عام  ،1967وعمى رأسيا مجيشة القجس.

-

تُزاف إلى ذلظ الجائحة التي تػاجو العالع ،الستسثمة في انتذار فيخوس "كػفيج –  "19وتأثيخاتو السباشخة عمى زيادة ندبة العشف في
الحيد الخاص ضج الشداء واألشفال أثشاء فخض حالة الصػارئ ،وعجم جيػزية مؤسدات الجولة لمتعامل والتجخل لحساية الفئات األولى
بالحساية ،خرػصا الشداء واألشفال وذوي اإلعاقة والسدشيغ ،حيث تع فخض حالة الصػارئ مشح بجاية الجائحة ،وما رافقيا مغ تأثيخ

عمى الحقػق بذكل عام ،وعمى الحياة االجتساعية واالقترادية بدبب فخض اإلغالقات عمى السجن والقخى والسخيسات لمحساية مغ
السخض.
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تهصيات لجشة التفاقية السقدمة لدولة فلدطين والستعلقة بالسادة الدابعة:
تهصي اللجشة الدولة الطرف بسا يلي:

(أ) ضسان تشفيح التجابيخ الخاصة السؤقتة ،تسذيا مع الفقخة  1مغ السادة  4مغ االتفاقية ،وكحلظ التػصيات العامة لمجشة رقع
 )2004( 25بذأن التجابيخ الخاصة السؤقتة ،ورقع  )1997( 23بذأن السخأة في الحياة الدياسية والعامة ،وال سيسا إنذاء
آلية لخصج االمتثال لمحج األدنى مغ الحرز بشدبة  %30لتسثيل السخأة في جسيع مؤسدات الجولة الصخف ،بسا في ذلظ

في مشاصب التعييغ واالنتخاب ،تحجيجا في الحكع السحمي ،والشقابات السيشية ،والسشاصب العميا ،والدمظ الجبمػماسي،

والقزاء.
الجههد السبذولة:

-

مغ التجابيخ التي التدمت بيا دولة فمدصيغ اعتساد "كػتا" انتخابية في قانػن االنتخابات العامة ،بتخريز مقاعج مزسػنة لمشداء
بشدبة  %20في القػائع عغ شخيق إدراج السخأة في القػائع االنتخابية ،إذ تذكل نرف عجد مقاعج السجمذ الكمية ،وذلظ ضسغ تختيب
معيغ ،وىػ ما تست اإلشارة إليو في تقخيخ الجولة األول السقجم لمجشة ،وبسا ساىع في زيادة مذاركة الشداء في السجمذ التذخيعي
مقارنة باالنتخابات األُولى في العام  ،1996حيث ارتفعت الشدبة مغ  %5في العام  1996إلى  %13في آخخ دورة انتخابية في
العام  ،2006ولع يص أخ أي تغييخ عمييا بدبب تعصل السجمذ التذخيعي.

-

ساىست "الكػتا" السعتسجة في قانػن االنتخابات السحمية في زيادة ندبة الشداء في عزػية مجالذ الييئات السحمية األخيخة إلى

.%21,2
-

التدام األحداب الدياسية بػثيقة التفاىع التي تع تػقيعيا مع السؤسدات الشدػية (االتحاد العام لمسخأة الفمدصيشية ،شاقع شؤون السخأة)
حػل رفع تسثيل الشداء في األحداب الدياسية إلى  %30تحت شعار "شخكاء في الشزال ،شخكاء في صشع القخار".

-

تع تعييغ أول وزيخة لمرحة ،وىي إحجى أىع الػ ازرات لمسخة األُولى في حكػمة رئيذ الػزراء دمحم شتيو ،كسا تع تعييغ أول امخأة في

رتبة وكيل و ازرة ،وذلظ في و ازرة الخارجية ،إضافة إلى تعييغ امخأة رئيدا لجيػان الفتػى والتذخيع ،وتعييغ امخأة بختبة نائب لخئيذ
ديػان الفتػى والتذخيع ،وتعييغ امخأة بسشرب مجيخ عام جياز الخجمات الصبية العدكخية المػاء شبيب ميدػن البشا.

-

تسثل ندبة القاضيات في فمدصيغ  ،%18وتسثل ندبة أعزاء الشيابة العامة مغ الشداء .%20

ارتفعت ندبة العامالت في الدمظ الجبمػماسي كدفيخات مغ  %5في العام 2018لتربح  %11في العام  ،2020وتػلت تمظ الشداء

سفارات دول ميسة عمى الرعيج الجولي ،مشيا :جشػب أفخيكيا وزيسبابػي وىػلشجا وكشجا والشخويج والدػيج وإيصاليا ،إضافة إلى نائبة
الدفيخ في نيػيػرك.

-

الخصة االستخاتيجية لػ ازرة شؤون السخأة تشاولت قزية تسكيغ الشداء سياسيا في األرياف.

ضسغ القانػن األساسي مذاركة الشداء ذوات اإلعاقة مغ دون تسييد بشاء عمى الجشذ أو اإلعاقة ،وتع التأكيج عمى حقيغ في

التخشح والترػيت في قانػن االنتخابات ،الحي أشار إلى حق كل فمدصيشي أو فمدصيشية في التخشح والترػيت بذكل عام.
التحديات:
-

لع تمتدم دولة فمدصيغ بقخار السجمذ السخكدي الفمدصيشي الرادر في اذار  2015بديادة ندبة الكػتا إلى  ،%30الحي أكج عميو
السجمذ في جمدتو السشعقجة في  ،2018/1/16حيث قخر وضع االليات لتشفيح ق اخرات السجمذ السخكدي الدابقة بتسثيل السخأة بسا ال

يقل عغ ندبة  %30في جسيع مؤسدات دولة فمدصيغ ومػاءمة القػانيغ بسا يتالءم واتفاقية (سيجاو) ،إذ لع تتجاوز ندبة العزػات
في السجمذ الػششي عغ ،%10واقترخت ندبة العزػات في المجشة التشفيحية عمى امخأة واحجة ،وبػاقع ،%6,6في حيغ بمغت ندبة
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عزػية السخأة في السجمذ السخكدي  ،%4كسا أنعجم تخافق تبشي الكػتا في قػانيغ االنتخابات مع تبشي سياسات وتجابيخ تؤدي إلى

إحجاث التغييخ االجتساعي السشذػد سيجعل الكػتا أداة شكمية ،ولغ تكػن قادرة عمى تحقيق أىجافيا.
-

السقخ في الشطام االنتخابي في بعس السػاقع .وبالخغع مغ كل ىحه
لػحظ في االنتخابات السحمية األخيخة عجم االلتدام بشطام "الكػتا" ُ
السسارسات التي تكخس التيسير والتسييد ،فإن الجولة لع تقع بػاجباتيا في متابعة ىحه التجاوزات ومحاسبة مختكبييا.

-

لع تمتدم األحزاب الدياسية في فلدطين ،وبالخغع مغ بشيتيا الجاخمية األساسية التي تذكل عائقا أمام مذاركة الشداء في مخاكد صشع
القخار حدبيا ،بػثيقة التفاىع حػل رفع ندبة تسثيل الشداء  ،%30ومع عجم وجػد أرقام حكيكية تعبخ عغ مدتػى مذاركة الشداء في

األحداب الدياسية بذكل عام مغ مجسػع القاعجة الحدبية لعجم تػفخ ىحه األرقام ،فإن السذاركة الفعمية في مخاكد صشع القخار في

األحداب اتدست بالزعف ،ولع تعكذ التدام األحداب بشدبة  %30عمى األقل في مخاكد صشع القخار ،فعمى سبيل السثال لع تمتدم

حخكة فتح ،وىي التشطيع األكبخ ،في مؤتسخىا الدابع األخيخ بالكػتا ،إذ تػجج امخأة واحجة فقط في المجشة السخكدية،و 12امخأة في
السجمذ الثػري ،وشكمت ندبة الشداء في المجشة السخكدية لمجبية الذعبية  %20فقط ،والمجشة السخكدية لمجبية الجيسقخاشية ،%23
والمجشة السخكدية لحدب الذعب  ،%25وتخاجع تسثيل الشداء في مخاكد صشع القخار الحدبي بذكل عام ،بعج انتقال األمانة العامة

لالتحاد الجيسقخاشي الفمدصيشي "فجا" مغ زىيخة كسال إلى صالح رأفت ،وبسا انعكذ في االنتخابات األخيخة لمحدب ،بسا خفس ندبة
مذاركة الشداء في مخاكد صشع القخار في الحدب إلى .%25

-

فيسا يتعمق بالشقابات السيشية ،ال يػجج قانػن جامع لتشطيع عسل الشقابات ،واكتفى بسادة ضسغ قانػن العسل بيحا الخرػص ،وتخك
لكل نقابة أو اتحاد نطاميسا الجاخمي أو قػانيشيسا التشطيسية الخاصة بكل اتحاد أو نقابة عمى حجة ،إذ ال تدال األنطسة الجاخمية
للشقابات العسالية والسهشية والجسعيات األهلية والتحادات الذعبية ال تتبشى نطام الكػتا في أنطستيا ولػائحيا ،ما يقمل مغ فخص

الشداء في الػصػل إلى السخاكد الكيادية ،وبحيث تعتسج التحالفات والقػائع االنتخابية ضسغ ىحه الشقابات عمى القػائع الحدبية السقجمة

لمتشافذ عمى مقاعج السجالذ الخاصة بيحه الشقابات السيشية باألصل ،إضافة إلى عجم التدام األحداب الدياسية بشدبة  %30في

قػائسيا عمى أقل تقجيخ ،فيتع إقراء الشداء عغ مخاكد صشع القخار الشقابية كشتيجة لعجم التسثيل الحدبي الحي يذكل األساس في
تذكيل القػائع االنتخابية القػية ،ولخمػ األنطسة الجاخمية مغ فخض لمكػتا ،فعمى سبيل السثال ،وبالخغع مغ أن السحاميات الس ادوالت
لمسيشة تبمغ ندبتو نحػ  ،%30مقابل  %70لمخجال ،فإن القائسة االنتخابية التي حرجت مقاعج السجمذ الستسثمة بحخكة "فتح" لع
تُجرج أي محامية ضسغ قػائسيا ،وبشاء عميو ال تػجج أي محامية في مجمذ الشقابة الحالي في السحافطات الذسالية (الزفة الغخبية)،

وُيقاس عمى ذلظ في كل مغ :نقابة األشباء ونقابة السيشجسيغ ،وبتسثيل امخأتيغ في نقابة الرحفييغ مغ أصل  21عزػا في األمانة
العامة .أما عمى صعيج أعزاء مجالذ الصمبة في جامعات الزفة الغخبية ،فبمغت ندبة الصالبات  %31مقابل  %69مغ الصالب،
إضافة إلى نجرة تسثيل الشداء في الغخف التجارية ،إذ تػجج امخأة واحجة فقط في كل مغ غخفة تجارة قمقيمية وغخفة تجارة رام هللا فقط،

مع عجم وجػد أي تسثيل لمشداء في اتحاد الغخف التجارية والرشاعية والدراعية.
-

لع تداىع الديادة في مذاركة الشداء في سمظ القزاء عمى تحقيق الحج األدنى مغ السذاركة ،حيث لع تتجاوز ندبتيغ في الزفة

الغخبية  ،%23و%10في قصاع غدة ،مع األخح بعيغ االعتبار أن غالبيتيغ ّقاضيات في محاكع الرمح ،وىي أدنى درجة في
ليكمية السحاكع ،حيث تتػلى مشرب القزاء في محاكع البجاية  9نداء مقابل  64قاضيا.
-

فيسا يتعمق بسػضػع السرالحة ،ىشاك إشكالية في ضعف تسثيل الشداء في لجان السرالحة السذكمة شػال السبادرات الدابقة كافة،
ومغ الججيخ باإلشارة أنو وفي االجتساع األخيخ في القاىخة كانت قج ُرفعت مصالبات مغ االتحاد العام لمسخأة والسؤسدات الشدػية مغ
أجل ضسان مذاركة الشداء ،لسا تُسثمو تمظ السذاركة مغ خصػة في االتجاه الرحيح أمام بشاء الدمع األىمي ،وتُخكت السدألة
لمتذكيالت الحدبية والفرائمية التي تتػالىا األحداب مغ أجل زيادة مذاركة الشداء عبخ وفػد الفرائل السختمفة ،وتُخك األمخ
اللتدامات الفرائل األخالقية دون إلدامية ذلظ ،ما أنتج مذاركة  4نداء ( 2مغ السدتقميغ و 2مغ وفػد الفرائل).
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-

بالخغع مغ أن الخصة االستخاتيجية لػ ازرة شؤون السخأة تشاولت قزية تسكيغ الشداء في األرياف ،فإنو وبذكل عسمي في التصبيق عمى
أرض الػاقع اقترخ العسل والتجخالت عمى السشاشق الخيفية القخيبة ،عمى الخغع مغ أن السؤشخات إلى ذروة التيسير واإلقراء

لمشداء تتجمى بذكل أكبخ في السشاشق الخيفية البعيجة والتجسعات البجوية ،المحيغ يتغيب الجور الخسسي فييسا ،ما خمق فخاغا عدز مغ
قػة الدمصات الحكػرية االجتساعية والعذائخية i.إن السبخرات التي تدتخجميا دولة فمدصيغ بأن القانػن ال يسشع وصػل الشداء في

الخيف تػضح محجودية االىتسام مغ قبل دولة فمدصيغ في العسل عمى تحقيق السداواة السػضػعية مغ خالل اتخاذ التجابيخ الالزمة
لتدييل وصػل الشداء وعجم االقترار في السداواة الفعمية التي تدتشج إلييا فمدفة دولة فمدصيغ في خصصيا وسياساتيا.

-

أما عغ حق الشداء ذوات اإلعاقة في عسمية السذاركة الدياسية ،فأكجت دراسة أجختيا جسعية الذبان السديحية في العام  2016أن
ما ندبتو  %52مغ اإلناث ذوات اإلعاقة أكجن أنيغ ال يتسكغ مغ السذاركة في االنتخابات بدبب السػاصالت وعجم مػاءمة
األماكغ التي تُجخى فييا االنتخابات ،والسػاقف واالتجاىات الدمبية مغ السجتسع .كسا أن  %23مغ اإلناث ذوات اإلعاقة أشخن إلى
أنيغ ال يتسكغ مغ السذاركة والحرػل عمى عزػية في مشطسات مجتسعية ،و %18فقط مشيغ تسكغ مغ الترػيت والسذاركة في

االنتخابات عام  ،2012وىحا إنسا يؤكج أن الشداء ذوات اإلعاقة ُىغ األقل حطا في التستع بحقيغ بالسذاركة في الحياة الدياسية،
وذلظ عمى مدتػى السذاركة في العسمية االنتخابية ،نط اخ لكػنيا غيخ ُمرسسة عمى نحػ يأخح بالحدبان الفخوق الحدية والحخكية
والحىشية بيغ الشداء ذوات اإلعاقة ،كسا عمى مدتػى التخشح في السػاقع السختمفة عمى تفاوت تجرجيا.

-

لع تتشبو الحكػمة لحداسية قزايا الشػع االجتساعي في خصة الصػارئ الخاصة بالجائحة العالسية بانتذار فيخوس "كػفيج ،"19 -فيسا

يتعمق باإلجخاءات الرحية والتشبو لقزايا الرحة اإلنجابية ،ولع تُخاع في تذكيالت المجان في السحافطات أىسية تسثيل الشداء
ومذاركتيغ فييا ،وبعج السالحطات السقجمة مغ االتحاد العام لمسخأة والسؤسدات الشدػية تع االلتفات إلى ذلظ ،والتأكيج عمى االلتدام
بتسثيل الشداء في لجان الصػارئ لتذارك  120امخأة ضسغ  400لجشة ُمذكمة فقط.
الرؤية السدتقبلية السعلشة:

-

تعيج دولة فمدصيغ بااللتدام بق اخرات السجمذ السخكدي تخريز  %30مغ مقاعج السجمذ الػششي لمشداء.

-

صخحت و ازرة الخارجية بأنيا تحخص عمى تسثيل الشداء في جسيع الػفػد الخاصة بشقاش التدامات الجولة أمام لجان االتفاقيات كافة.

-

أقخت دولة فمدصيغ بذكل واضح ضسغ خصتيا لتصبيق تػصيات لجشة اتفاقية (سيجاو) مخاجعة القػانيغ االنتخابية الدارية في دولة
فمدصيغ ،بسا يزسغ اتخاذ اإلجخاءات التي تُحفد الشداء عمى التخشح واالنتخاب ،إضافة إلى وضعيا السدؤولية عمى عاتق السجمذ

الػششي والسجمذ السخكدي والخئاسة ،التخاذ اإلجخاءات الالزمة لتشفيح ق اخرات السجمذ الػششي والسجمذ السخكدي لتسثيل السخأة بسا ال
يقل عغ %30في جسيع مؤسدات الجولة ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية.

(ب) زيادة الهعي لدى القادة الدياسيين وقادة السجتسعات السحلية والديشية ووسائل اإلعالم وعامة الجسههر حهل أهسية مذاركة
السرأة في الحياة الدياسية وفي مهاقع صشع القرار

الجههد السبذولة:

-

ىشاك تػجيات تعاون بيغ الػ ازرات ذات العالقة والسؤسدات الشدػية ومؤسدات السجتسع السجني في عقج لقاءات تجريبية وحػارات

مذتخكة حػل أىسية السذاركة الدياسية لمسخأة ،يتع عقجىا في السػاقع السختمفة مع القاعجة االجتساعية ،وتدتيجف بعس الكيادات
السحمية والجيشية.
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التحديات:
-

لع تقع دولة فمدصيغ بسا يكفي مغ التجابيخ القانػنية واإلجخائية مغ أجل السداىسة في تغييخ التػجيات الدمبية في الثقافة السجتسعية،

التي تذكل عائقا أمام السذاركة الفعمية لمشداء في الحياة الدياسية عسػما ،وفي مخاكد صشع القخار بذكل خاص ،وال تدال الخصط
الحكػمية تحسل تعابيخ رمادية كبيخة تحتسل مجسػعة مغ التأويالت ،وال تعكذ رغبة واضحة ونية فعمية مػجية لمسداواة بذكل
مباشخ ،وبحيث يرعب االستشاد إلييا بخصط عسل مباشخة ،وتحتاج إلى ق اخرات تشفيحية تُبشى عمى ق اخرات الكيادة أساسا ،وتعكذ
ججيتيا في تبشي ىحه القزايا.

-

تُخكت الشداء والسؤسدات الشدػية كسجافع أول أمام الحسمة التي استيجفت تذػيو اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة
والسصالبة بعجم االلتدام بيا ،إضافة إلى اليجػم عمى مذخوع قانػن حساية األسخة مغ العشف كأحج مشتجات تصبيق االلتدامات التي
تقع عمى عاتق الحكػمة ،ولع يرجر بيان رسسي مػحج وحازم وقصعي يعكذ مػقف الحكػمة ،وتبايشت الآراء الخسسية مغ كل مغ
الكيادات الدياسية وقيادات السجتسع السحمي والعذائخ ،والكيادات الجيشية الخسسية وغيخ الخسسية التي ضيخت في أفزل الحاالت

تبايغ آراء وسائل اإلعالم الخاصة مع شبو غياب لجور وسائل اإلعالم الخسسية،
كجيات رافزة لبعس بشػد االتفاقية ،إضافة إلى ُ
بحيث ضيخت الرػرة كأن قزايا السخأة والسداواة ىي قزايا تخز الشداء فقط دون غيخىغ ،بحيث تخكت السعخكة لمشداء فقط.
-

ال تدال الثقافة األبػية الدائجة تفخض نفديا بإقراء الشداء عغ السذاركة ،أو استغالل مذاركتيغ واالستفادة مشيا ،بجال مغ تعديدىا
الفعمي ،كسا حرل في االنتخابات التذخيعية عام  ،2006وانتخاب مجالذ الييئات السحمية عام  ،2012وأيزا خالل التحزيخ

لمجورة الججيجة مغ االنتخابات السحمية التي كان مغ السفتخض أن تُجخى في أكتػبخ عام  ،2016وأُجخيت في  2017/5/13في

الزفة الغخبية دون القجس وغدة ،وبجا واضحا أن الثقافة العذائخية فخضت نفديا حتى عمى األحداب الدياسية؛ مغ خالل التأثيخ في
تحجيج مخشحي األحداب السختمفة ،بل وفي استغالل "الكػتا" مغ أجل تحقيق مكاسب عذائخية عمى حداب التسثيل الحكيقي لمشداء،

وخالل كل ذلظ جخى تكخيذ وتعسيق التيسير لمشداء عغ السذاركة الفعمية ،وفي بعس األحيان جخى إخفاء أسساء الشداء أو

صػرىغ مغ القػائع االنتخابية السخشحة.
-

الحكػمة مصالبة بجاية بأن تكػن ىػيتيا االجتساعية الدياسية واضحة ،حيث ال بج مغ وجػد بخنامج اجتساعي ،وعجم التباشؤ في
تبشي التػصيات السػجػدة مشح سشػات شػيمة ،مثل تبشي ندبة  %30في مخاكد صشع القخار ،عمى أن تكػن ىشاك انعكاسات تشفيحية

ليحه الشدبة مغ خالل الق اخرات الفعمية والخصط والبخامج الػاضحة في سبيل زيادة ندبة تسثيل الشداء عمى أرض الػاقع ،وبسا يعكذ
ويجرج قزايا الشداء عمى مدتػيات صشع القخار.
-

في ضل جائحة "كػفيج –  ، "19لػحظ أن الخصاب الدياسي في اإلجازات الخسسية كان يعدز الرػر الشسصية لمشداء ،وحسل في

شياتو بعس التشسخ عمى األدوار االجتساعية السشػشة بالشداء ،وىػ ما يؤكج أىسية ىحه التػصية في سبيل زيادة وعي الكيادة
الدياسية ،وفتح قشػات حػار خاصة معيع تؤكج أىسية مذاركة الشداء.
الرؤية السدتقبلية السعلشة:

-

تعيجت الجولة في خصتيا لستابعة تػصيات لجشة اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة ،بتشفيح حسالت وبخامج إعالمية

تػعػية حػل أىسية السذاركة الدياسية لمشداء ،وذلظ بالتشديق والتعاون مع مؤسدات السجتسع السجني ذات العالقة ،تدتيجف قادة
السجتسعات السحمية والجيشية.

(ج) بشاء قدرات السرشحات ،بسا في ذلك عن طريق طلب السداعدة التقشية من السجتسع الدولي ،لتسكيشهن من التشافس بفعالية

في النتخابات ،وتقديم حهافز لألحزاب الدياسية التي ترشح أعدادا متداوية من السرشحين من الشداء والرجال في النتخابات.
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الجههد السبذولة:

-

يتع التعاون بذكل مدتسخ بيغ السؤسدات الشدػية والػ ازرات ذات العالقة مثل و ازرة شؤون السخأة وو ازرة الحكع السحمي في عقج
التجريبات والستخررة ،ووضع البخامج الخاصة ببشاء قجرات عزػات السجالذ السحمية والستػقع تخشحيغ ،بالتخكيد عمى فئات
الذابات أيزا إلفداح السجال أمام الفئات الذابة في اكتداب الخبخات السختمفة.

-

ىشاك تعاون بيغ الػ ازرات ذات العالقة ،مثل وزارتي الخارجية وشؤون السخأة ،مع السؤسدات الجولية ،مثل صشجوق األمع الستحجة
اإلنسائي و()UNWOMENضسغ مذاريع خاصة في السشاشق الحداسة في الخميل ،فيسا يتعمق بتعديد السذاركة الدياسية لمسخأة،

إضافة إلى العسل عمى تجريبات متخررة مع الػكالة الدػيجية لمتشسية وبذكل مباشخ مع الشداء الشاشصات سياسيا.
التحديات:

-

اإلشكالية الستكخرة الستعمقة بقصاع غدة ،حيث ُعقجت آخخ انتخابات لمسجالذ السحمية في القصاع عام  ،2003ويجخي اليػم العسل
عمى تعييغ السجالذ ،إضافة إلى أن ضعف الجعع الجولي وجو أغمبية التسػيل تجاه التجخالت اإلندانية العاجمة عمى حداب القزايا

-

ضعف جحب الفئات الذابة لالنخخاط في العسل الدياسي ،وال يتع تقجيع الكػادر الذابة حدبيا العتبارات تعػد إلى األحداب ذاتيا.

-

مغ األىسية بسكان أن ال يقترخ بشاء القجرات لمشاشصات عمى السػاضيع التقميجية التي يتع العسل عمييا بذكل مدتسخ ،وإنسا يجب

ووجو االىتسام لمقزايا اإلندانية األساسية ،وتُخكت السؤسدات الشدػية لمعسل بذكل مشفخد عمى أرض
الشدػية ،وُبعثخ الجيج الشدػيُ ،
الػاقع.

التشػع في مزاميغ بشاء القجرات الخاصة بالشاشصات ،وعجم االكتفاء بالشاشصات فقط وإنسا إدماج الشاشصيغ أيزا ضسغ مشطػمة

التجريب ،إضافة إلى التخكيد عمى الجور الخسسي الحكػمي في ىحه العسمية ،وعجم تخكيا كسدؤولية تقع عمى عاتق السؤسدات
الشدػية فقط.
-

يجب أن يدتسخ العسل مع الشاشصات بعج تقمجىغ السشاصب العميا وعجم االكتفاء بػصػليغ إلييا ،مغ خمق شبكات مخترة ميشيا
وداعسة لمشداء في أماكغ صشع القخار تعدز مغ تػاججىغ وقػتيغ عمى أرض الػاقع ،والستابعة معيغ بذكل مشطع ومدتسخ وداعع
لغيخىغ مغ الشداء الصسػحات لمػصػل إلى ىحه السشاصب.

الرؤية السدتقبلية السعلشة:
-

تعيجت الجولة في خصتيا لستابعة تػصيات لجشة اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة بتشفيح حسالت وبخامج إعالمية

تػعػية لمشداء حػل أىسية السذاركة الدياسية لمشداء ،وأىسية االنتخابات ،وأىسية مذاركة الشداء في االنتخابات ،سػاء مغ حيث

االنتخاب أو التخشح ،وذلظ بالتشديق والتعاون مع مؤسدات السجتسع السجني ذات العالقة.
-

كسا تعيجت بعقج التجريبات الالزمة لمشداء حػل كيفية إدارة حسالت انتخابية وتشطيسيا.

-

وأخي اخ تعيجت بتفعيل ميثاق التعيج الحي وقعتو معطع األحداب الدياسية الفمدصيشية عام  2010لتعديد مذاركة السخأة الفمدصيشية في
صشع القخار الدياسي بسا ال يقل عغ .%30

8

التهصيات:



مغ السيع أن يتع تزسيغ التػصيات الخاصة باالتفاقية بذكل فػري ،وتبشي رفع ندبة تسثيل الشدائي بـ %30عمى األقل في كافة
مخاكد صشع القخار.



يجب أن يتع العسل عمى عجة تعجيالت قانػنية ،تدتيجف كال مغ :قانػن االنتخابات العامة وتزسيشو كػتا ندائية ال تقل عغ %30

لمسداعجة في ضسان زيادة مذاركة السخأة في الحياة الدياسية ،وقانػن األحداب ،بسا يفخض عمى األحداب تعديد السذاركة الدياسية

لمشداء مغ عزػات ىحه األحداب؛ بفخض ندبة السذاركة بحجىا األدنى  %30ككػتا إجبارية ،إضافة إلى العسل عمى قانػن نقابي

جامع ُيداعج أيزا في فخض ندبة  %30كحج أدنى لمسذاركة الدياسية ،وتعجيل قانػن االنتخابات العامة عمى قاعجة اعتساد التسثيل
الشدبي الكامل في الشطام االنتخابي ،إلى جانب التأكيج عمى أىسية تختيب القػائع االنتخابية بسا يدسح بسذاركة فعالة أكثخ لمشداء،
وذلظ كأحج السصالب التي تؤكجىا الشداء.



تعجيل قانػن الخجمة السجنية لدشة  ،1998بحيث يتع إخزاع الػضائف العميا مغ مجيخ عام لغاية وزيخ إلى مبجأ السشافدة ،لزسان
تكافؤ الفخص لكال الجشديغ ،وتدييل وصػل السخأة إلى مخاكد صشع القخار.



تصػيخ آليات الخصج والستابعة والسحاسبة إلنفاذ القػانيغ واإلجخاءات التي تُديل السذاركة الدياسية لمشداء ،ووصػليغ إلى مخاكد
صشع القخار.



وضع آليات لسػاءمة اتفاقية (سيجاو) فيسا يتعمق بزسان حق السذاركة الدياسية لمشداء مغ دون تسييد.



بخامج تػعػية مشػعة ومكثفة تػجو إلى الشداء الفمدصيشيات في جسيع أماكغ تػاججىغ ،وتعخفيغ عمى حقػقيغ الدياسية والحدبية،
ودمج الخجال في بخامج تػعية خاصة بأىسية رفع مذاركة الشداء في الحياة الدياسية.



أىسية وجػد خصاب تخبػي تتػاله و ازرة التخبية والتعميع ،ويعدز مغ تقبل اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة (سيجاو).



رفع الػعي حػل حقػق الشداء ذوات اإلعاقة ،ونبح الشطخة الدمبية ليغ ،ومػاءمة األماكغ واإلجخاءات التي تُديل مغ مذاركة الشداء



مغ السيع أن يتع العسل عمى تعديد وجػد الشداء في مخاكد صشع القخار اإلداري والحدبي والسحمي والتذخيعي ،بػجػد حمقات

ذوات اإلعاقة في الحياة الدياسية العامة.

متخررة ميشيا داعسة ورافجة لمشداء في مخاكد صشع القخار ،ما ُيذكل دعسا مؤسديا لمشداء ،ولفت األنطار إلى القزايا األساسية
التي تخز الشداء ،مع متابعة العسل وتقييسو ،وشخح قزايا الشداء بقػة وبجعع تكاممي.


أىسية العسل عمى تعجيل سغ التخشح لالنتخابات عمى مدتػى الحكع السحمي ومدتػيات االنتخابات السختمفة ،بسا يكفل مذاركة فاعمة

لمذابات ،وبسا يعكذ مذاركة فعالة ليغ.
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أرقام وإحراءات

الشقابة

1

ندبة السحاميات الس ادوالت عزػات الشقابة
ندبة السيشجسات عزػات الشقابة

ندبة تسثيل الشداء

تسثيلهن في مجالس الشقابات

%26,5

 1عغ السحافطات الجشػبية مغ أصل 15

العام 2017

عزػا

%24.8

0

العام 2017
ندبة الصبيبات البذخيات عزػات نقابة األشباء

%17

ندبة الرحافيات السشتدبات لشقابة الرحافييغ

%29,3

العام 2017

0
 2مغ أصل  21عزػا

العام 2017
الشداء العامالت عزػات الشقابات العسالية والسيشية

%25,7
العام 2017
قمقيمية ورام هللا فقط فييسا امخأة واحجة لكل

الغخف التجارية

محافطة ،وباقي الغخف التجارية في
السحافطات ال تػجج فييا نداء

1

 -تم الحصول على المعلومات من النقابات نفسها ،ك ٌّل على حدة.
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السهضهع

األرقام الدابقة

األرقام الحالية

مالحظات

تسثيل السخأة في السجمذ التذخيعي

%11,3

ذاتيا

ال مرالحة وال انتخابات

العام 2017
تسثيل السخأة في السجالذ والييئات السحمية

%21,2

ذاتيا

ال انتخابات

العام 2017
تسثيل الشداء في السشاصب اإلدارية العميا

%17,4
العام 2018

الشداء بختبة وزيخ

 3نداء في

 3نداء في

حكػمة الحسج

حكػمة اشتية

هللا

بشدبة %14

0

1

العام 2018

العام 2020

الشداء بختبة وكيل و ازرة
عزػات السجمذ السخكدي

%5

عزػات السجمذ الػششي

%11

الشداء في مشرب محافظ مغ أصل  16محافطا

1

1

الدفيخات والعامالت في الدمظ الجبمػماسي بالخارج

%5,8

%11

العام 2018

العام 2020

الشداء في مشرب قاض

وكيل و ازرة الخارجية

%18,3
العام 2017

الشداء في رتبة نائب عام (الزفة الغخبية)

%19,5

ال تتػفخ

العام 2018
الشداء العامالت في القصاع السجني مغ درجة مجيخ عام

%11,6

عزػات الغخف التجارية

%4,2

فأعمى

العام 2017
العام 2017

الشداء مسغ لجييغ الثقة في قجرتيغ عمى السذاركة في الحياة

%35,9

الدياسية

العام 2018

الخجال مسغ لجييع الثقة في قجرتيع عمى السذاركة في الحياة

%47,1

الدياسية

العام 2018

الشداء مسغ يعتقجن أن الشطام الدياسي يدسح لمفخد بالتعبيخ

%29,9

عغ آ ارئو

العام 2018

الخجال مسغ يعتقجون أن الشطام الدياسي يدسح لمفخد بالتعبيخ

%32,5

عغ آ ارئو

العام 2018

2

2

 -الجهاز المركز ي لإلحصاء الفلسطٌنً ،واقع النوع االجتماعً فً فلسطٌن ضمن أهداف التنمٌة المستدامة ،رام هللا ،تموز .9102
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الحزب/التشظيم
حخكة "فتح"

ندبة التسثيل ( )%في اللجشة السركزية

ندبة التسثيل ( )%في السكتب الدياسي

%4,7

14.4%

امخأة واحجة مغ أصل  21عزػا

12امخأة مغ أصل  120عزػا في السجمذ الثػري

الجبية الذعبية

%20

%15

الجبية الجيسقخاشية

%23

%21

حدب "فجا"

%37

%26

حدب الذعب

%25

%25

%22

%11

الجبية العخبية الفمدصيشية

 4نداء مغ أصل  18عزػا

امخأة واحجة مغ أصل  9أعزاء

جبية التحخيخ العخبية

%15

ال يػجج

جبية الشزال

%20

ال يػجج

جبية التحخيخ الفمدصيشية

%10

ال يػجج

السبادرة الػششية

0

0

حخكة السقاومة اإلسالمية "حساس"

N/A

N/A

حخكة الجياد اإلسالمي

N/A

N/A

السجلس التذريعي وندبة تسثيل الشداء عبر القهائم النتخابية ،على الشحه التالي:
اسم القائسة

عدد األعزاء في السجلس التذريعي

ندبة تسثيل الشداء

قائسة حخكة فتح

45

%15

اإلصالح والتغييخ

74

%8

أبػ عمي مرصفى

3

%33

الصخيق الثالث

2

%50

البجيل

2

%25

السدتقمة

2

%50

السدتقمػن

4

%0

السجسػع

132

%12
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السقابالت الخاصة بالتقرير:
الرقم

السم

الجهة

1

عسخ عػض هللا

و ازرة الخارجية

عبيخ عبج الحق
2

مشى الخميمي

االتحاد العام لمسخأة

3

حشان عذخاوي

مشطسة التحخيخ الفمدصيشية

4

ماججة السرخي

الجبية الجيسقخاشية

5

زىيخة كسال

االتحاد الجيسقخاشي– فجا

6

أيسغ عبج السجيج

باحث

7

ساما عػيزة

مخكد الجراسات الشدػية

8

أمل خخيذة

السخأة العاممة الفمدصيشية لمتشسية

9

رنجا سشيػرة

مخكد السخأة لإلرشاد القانػني واالجتساعي

10

إيسان ندال

11

ناديا أبػ نحمة

شاقع شؤون السخأة -قصاع غدة

12

لسيذ الذعيبي

مؤسدة مفتاح

شاقع شؤون السخأة -الزفة الغخبية
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